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I Sidas verksamhetsidé för 2023 slås fast att vi ”skapar 
förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara 
människorna att forma sin tillvaro och framtid” samt att 
vår vision är ”varje människas rätt och möjlighet att 
leva ett värdigt liv”.1 Vår omgivande miljö med välfung
erande ekosystem och ett stabilt klimat utgör grunden 
för utveckling och för allt mänskligt liv. En hållbar 
förvaltning av jordens resurser är därför en förutsätt
ning för minskad fattigdom och hållbara samhällen för 
nuvarande och kommande generationer. Miljömässig 
hållbarhet är även tätt sammankopplad med andra 
tvärfrågor, såsom rättighetsperspektivet, jämställdhet, 
och konfliktperspektivet. 

Miljömässig hållbarhet återspeglas tydligt – direkt och 
indirekt – i de globala målen för hållbar utveckling som 
antogs vid FN:s toppmöte 2015. Dessa, liksom gällande 
svensk miljölagstiftning samt regeringens styrning av 
Sida inklusive policyramverk för utvecklingssamarbete, 
utgör grunden för Sidas miljöarbete. Miljölednings
systemet är ett viktigt instrument för Sidas ledning att 
styra och följa upp Sidas miljöoch klimatarbete för att 
åstadkomma ständiga förbättringar.2

Mot bakgrund av detta åtar sig Sida att skydda miljön 
samt att proaktivt verka för en omställning till en 
 miljömässigt hållbar utveckling genom integrering av 
miljöaspekter i all verksamhet och sektorer, med över
gripande3 inriktning enligt följande:
• Förstärkt fokus på klimatanpassning, men även på 

begränsande av utsläpp av växthusgaser genom bland 
annat miljömässigt hållbara energilösningar och 
miljömässigt hållbar markanvändning;

• Främjande av ett hållbart nyttjande av naturresurser 
som skog, mark, vatten och marina resurser i syfte att 
säkra biologisk mångfald och ekosystemtjänster för 
ökad resiliens, fattigdomsbekämpning, och utveckling; 

•  Främjande av minskade föroreningar av luft, mark 
och vatten; samt

• Främjande av en cirkulär ekonomi, genom ekonomis
ka styrmedel, incitament och tekniska lösningar, som 
transformativt bidrar till en resilient, klimatneutral, 
och resurseffektiv samhällsutveckling.

1 Uppdaterad information enligt beslut om Sidas vision, september 2018.
2 Uppdaterad och ligger i linje med Sida’s miljöledningssystem oktober 2020.
3 Konkret anslagsplanering och prioriteringar styrs av de av regeringen 

fastställda strategier för olika anslagsposter.

Sidas miljöarbete inom långsiktigt utvecklingssam
arbete och humanitärt stöd sker genom att:
• Miljöaspekter, inklusive klimatrisker, konsekvent 

beaktas och integreras i planering, genomförande och 
uppföljning av strategier och insatser; 

• Ambitionen förhöjs avseende andel och volym av stöd 
till miljömässigt hållbar utveckling, i såväl gåvo
biståndet som genom mobiliserat kapital och andra 
finansieringsinstrument; 

• Miljömässig hållbarhet utgör en viktig dialogfråga i 
samverkan med partners på alla nivåer, i Sidas roll 
som expertmyndighet, och i Sidas externa 
kommunikation.

• Sidas egen kapacitet på miljöområdet ständigt vidare
utvecklas, och personalens kompetens kontinuerligt 
ökar.

Slutligen ska Sidas direkta negativa miljöpåverkan 
kontinuerligt minskas, med ett fortsatt arbete för ett 
grönare kontor och ett särskilt fokus på minskande 
utsläpp av växthusgaser från resande. 

All personal på Sida har en viktig roll i att genomföra 
denna miljöpolicy. Sidas ledning – genom generaldirek
tören och verksledningen – har dock det övergripande 
ansvaret för att miljö och klimatperspektivet genom
syrar verksamheten fullt ut.
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Boskapsskötare i Isiolo i Kenya har ökat sin resiliens mot 
extrem torka och klimatförändringar genom förbättrade system 
för förvaltning av vatten- och betesresurser. 
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